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TOP 10
Por que
participar de
projetos de
extensão
na FMIT?

Hey você. Sim, você
mesmo. Sabe essa dúvida
que você tem sobre fazer
parte ou não daquela
atividade extensionista
q u e v o c ê g o s t a ? Va m o s t e
dar uma mãozinha e
descrever algumas das
vantagens de participar
na FMIt.
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Permi r maior
conhecimento antes de
entrar no mercado
de trabalho

Atualmente,
existem diversas áreas de atuação
para você, futuro médico. Assim, nada
melhor do que, ainda durante a
graduação, desfrutar de todos esses
ambientes antes mesmo de iniciar sua
carreira proﬁssional. Isso vai lhe permi r
adquirir conhecimento e segurança em
relação a sua escolha.
Ainda restou alguma dúvida?
Basta entrar em contato com nós do
NEX, pelo email
nex@fmit.edu.br, será um prazer
responder!
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Ampliar o
Networking

Já imaginou
conhecer diversos proﬁssionais e
futuros colegas de trabalho? Sim, os
projetos também te proporcionam isso.
Através dos projetos de extensão, por
exemplo, os acadêmicos aumentam a sua
rede de relacionamento ao trabalharem
com colegas de classe e futuros colegas de
trabalho, ou seja, proﬁssionais já
formados.
Ainda restou alguma dúvida?
Basta entrar em contato com nós do
NEX, pelo email
nex@fmit.edu.br, será um prazer
responder!
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Par cipação
em eventos
cien ﬁcos

Seja no projeto de
extensão ou de pesquisa, sua
produção pode ser orientada e subme da
a eventos cien ﬁcos, tais como
congressos, jornadas ou simpósios. Já
imaginou viajar para o exterior para
apresentar uma pesquisa sua? Ficou com
vontade? Dá uma olhadinha na aba
no cias do site e veja o que alguns dos
seus colegas da faculdade já realizaram.
Ainda restou alguma dúvida?
Basta entrar em contato com nós do
NEX, pelo email
nex@fmit.edu.br, será um prazer
responder!
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Desenvolver e
melhorar habilidades
especíﬁcas
Você é um pouco inseguro

e quer mudar isso? Simples, os Projetos de

Extensão e de Ensino podem aprimorar competências que
serão úteis na sua área de atuação, garantindo maior
preparo na sua carreira proﬁssional. Quer um exemplo?
Acha difícil aferir pressão? Atualmente, tem projetos de
extensão que te levam para fora da faculdade e você atua
em feiras, asilos, etc. Quer mais um exemplo? Ok, lá
vamos nós. Tem vergonha de falar em público? Sem
problemas, existem projetos de extensão que vão às
escolas. Já imaginou poder falar para uma sala inteira de
alunos e, aos pouquinhos, ir perdendo essa vergonha?

Ainda restou alguma dúvida?
Basta entrar em contato com nós do
NEX, pelo email
nex@fmit.edu.br, será um prazer
responder!
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Conhecer outras
áreas de conhecimento
diferentes

Mas eu ainda não
escolhi a área que quero atuar, então
tenho diﬁculdade para escolher o po de
projeto que quero fazer. Acredite, essa sua
dúvida não deve ser vista como um problema e
sim como uma solução. Os projetos vão
permi r que você aprenda um pouco mais
sobre diversos campos e, assim, você vai poder
“favoritar” ou “riscar” aquela área que ainda
lhe deixa com dúvida.
Ainda restou alguma dúvida?
Basta entrar em contato com nós do
NEX, pelo email
nex@fmit.edu.br, será um prazer
responder!
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Carga horária
ﬂexível

Os projetos,
normalmente, possuem carga
horária reduzida e ﬂexível. Dessa forma,
por possuírem menor carga horária
(podendo ser concluídos em semanas ou
meses), os projetos possuem a vantagem
de lhe transferir conhecimento sem
demandar muito tempo, o que é
interessante para você que pode estar em
uma semana de provas, por exemplo.
Ainda restou alguma dúvida?
Basta entrar em contato com nós do
NEX, pelo email
nex@fmit.edu.br, será um prazer
responder!
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Você coloca
em prá ca aquilo
que viu nas aulas

É di cil entender
aquilo que o professor tanto fala?
Ou melhor, sabe aquele conteúdo que
você tem de saber de trás para frente?
Não se preocupe, dependendo do po de
projeto escolhido, seus problemas estão a
um passo de acabar. Isso porque nele
você pode aplicar aquilo que viu durante
a aula e aprender na prá ca sobre o
conteúdo.
Ainda restou alguma dúvida?
Basta entrar em contato com nós do
NEX, pelo email
nex@fmit.edu.br, será um prazer
responder!
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Seu espírito
inven vo
vai dar um UP

Até agora, pode estar
parecendo que você deve escolher
fazer parte de um projeto que já existe na
faculdade. Nada disso, deixe esse pensamento de
lado, porque você pode criar o seu. Já imaginou
ser o fundador de um projeto que tenha alto
impacto na sociedade? Pois é, se você sabe de
algum problema na sociedade e tem alguma
estratégia de atuação, basta reunir-se com algum
orientador e mais alguns amigos e submetê-lo à
aprovação do Núcleo de Extensão (NEX).
Ainda restou alguma dúvida?
Basta entrar em contato com nós do
NEX, pelo email
nex@fmit.edu.br, será um prazer
responder!
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Você passa a se
preocupar com as
pessoas ao seu redor

Não entendeu a
relação entre par cipar de
projetos e se preocupar com pessoas que estão
ao seu redor? Não tem problema, a gente te
explica. Os projetos, principalmente os de
extensão, permitem que você adquira
conhecimento sobre a sociedade em que está
inserido. Aﬁnal, você passa a ter contato direto
com parcelas da sociedade que antes não
conhecia. Quer um spoiler? Aqui na FMIt, tem
um projeto que você atende moradores de rua,
isso não é o máximo?
Ainda restou alguma dúvida?
Basta entrar em contato com nós do
NEX, pelo email
nex@fmit.edu.br, será um prazer
responder!
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Esse é tão incrível,
que você precisa
ler a descrição

Talvez você ainda não tenha
se convencido de fazer parte de algum po
de projeto dentro da nossa Ins tuição de Ensino Superior
(IES) e agora vamos tentar dar a nossa tacada ﬁnal, nosso
Xeque-mate, nosso K.O. – chame como quiser. Você sabia que,
após a sua graduação, caso tenha interesse de ser especialista
em alguma determinada área, é preciso prestar residência?
Residência, para você que não sabe, é uma forma de
especialização médica, com duração variável, onde ﬁcará
atuando apenas na área escolhida. E o que isso tem a ver com os
projetos durante a graduação? Tudo. Para prestar uma residência
médica, você deverá se submeter a um processo sele vo
(saudades ENEM). Entretanto, além da prova, eles analisam seu
currículo durante a graduação e advinha o que é pontuado? Sim,
acertou, projetos.
Ainda restou alguma dúvida?
Basta entrar em contato com nós do NEX,
pelo email
nex@fmit.edu.br, será um prazer
responder!

